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FÖRST I STOCKHOLM 
MED GREEN PARTS GARANTI PÅ BEGAGNADE BILDELAR

Köp dina bildelar hos oss!
När du köper bildelar genom oss kan du vara säker 
på att vi tar ansvar genom hela processen. Vi är den 
första bildemonteraren i Stockholm att erbjuda 
Green Parts garanti på begagnade bildelar.
Garantin gäller för mekaniska delar, t.ex. motorer, 
växellådor och elektronikkomponenter – det innebär 
en stor trygghet för dig som köpare. Garantin 
ersätter felaktiga bildelar och kostnader för i- och 
urmontering av dessa. Se fullständiga garantivillkor 
på vår hemsida.
Vi är en del av Biliakoncernen. Självklart är vi 
ISO-certifi erade 9001 & 14001.

Välkommen!

allbildelar.se • Hökärrsvägen 125 • 141 24 Huddinge • 08-746 93 00

När du köper bildelar genom oss kan du vara säker 
på att vi tar ansvar genom hela processen. Vi är den 
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Medlemsägt
Återvinningsföretag
Vi jobbar för ett hållbart samhälle. 
Genom att ta tillvara på material från  
bilar som katalysatorer, kablage, stommar 
och aluminium ser vi till att de kommer till 
användning igen. På så sätt sparar vi på 
jordens resurser. Bra både för miljö och 
ekonomi. Det är så vi på Lagagruppen 
tänker. Sunt och förnuftigt.

Ledare

MÅNGA PRATAR om det, men tyvärr saknas 
handlingskraften att genomföra det som 
skulle kunna minska miljöeffekten.

Jag tänker på myndigheternas oförmåga 
att styra upp bilåtervinningen så att de lag-
krav som finns ställda i Bilskrotningsför-
ordningen 2007:186 infrias. 

Det åligger myndigheten att kontrollera 
att de företag som ansöker om att få aukto-
risation även klarar lagkraven. Som exem-
pel kan nämnas att det finns företag som 
får auktorisation utan att behöva uppvisa 
att de är certifierade att hantera AC-gas 
och pyroteknisk utrustning. Det är hos 
INCERT kontra MSB som man kan kont-
rollera om företagen har ett godkänt certi-
fikat för att tömma AC kontra spränga 
pyrotekniks utrustning i bilen. Hur svår ska 
det vara att göra en check hos dessa innan 
man ger ett ok? 

DET KRÄVS långsiktighet och ett industri-
ellt tänkande för att på bästa sätt utvinna 
de värdefulla råvarorna ur den uttjänta 
bilen. Vi har lagt en bra grund genom åren 
via alla projekt som vi genomfört med hjälp 
av högskolor och universitet och våra sam-
arbetspartners. Det har även medfört att vi 
har fått bra förståelse från myndigheter och 
biltillverkare för det jobb vi har gjort. Det 
man tidigare kallat avfall, kan för morgon-

dagen bli en värdefull resurstillgång som 
dessutom kan ge ersättning istället för att 
vara en utgift. Under de gångna åren har 
många saker lagts på plats för att skapa en 
god utveckling och för att minska miljöpå-
verkan i alla led. 

Samarbete med biltillverkarna, återför-
säljarföreningen, verkstadsföreningar och 
myndigheter gör att fler förstår vikten av 
att återanvända mer av bilen. MRF/SFVF 
har varit behjälpliga med att ta fram 
garantipaket för begagnade reservdelar till 
allmänreparationsverkstäderna. En begag-
nad reservdel minskar miljöpåverkan och 
ger lägre kostnader för bilägandet samtidigt 
kan det ge fler arbetstimmar till verkstaden. 

ALLA PROJEKT vi har medverkat i har visat 
att man kan minska miljöpåverkan betyd-
ligt när man hanterar den uttjänta bilen 
korrekt. BilRetur har skapat en bra platt-
form för att kunna infria miljömålen. 

Vi vet alla att den moderna bilen kom-
mer att utvecklas med mer material som 
inte enbart är metall, vi bör därför se över 
vad som krävs för att möta den framtid 
som de moderna bilarna för med sig. 

Vår ståndpunkt är att en seriös hantering 
av demonteringsbilen ska löna sig.  Vi ser 
att det finns stora skillnader i hur regelver-
ket efterlevs och följs upp av tillsynsmyn-

digheterna, det är en av anledningarna till 
att våra medlemmar tagit beslut om att alla 
som är med i branschförbundet ska vara 
miljöcertifierade. 

DEN INRIKTNING och de åtgärder förbundet 
gjort hittills är att det ska vara lönsamt att 
följa de lagar och krav som reglerar hante-
ringen av ELV-bilen. Samarbeten med 
myndigheter, försäkringsbolag, biltillver-
kare och motorbransch är en viktig del i att 
kunna driva frågor som gynnar branschens 
utveckling.  Låt oss ta hand om Moder Jord 
på bästa sätt. 

Nordisk Bilåtervinning (NBÅ) följer 
utvecklingen och vi kommer att redovisa de 
miljösmarta åtgärder som vi inom branschen 
gör, för att demonteringsbilen ska vara en 
tillgång och inte en belastning för miljön. 

”En miljöklok återvinning” är att en åter-
vunnen reservdel minskar miljöpåverkan 
med 100 procent, man får dessutom som 
bilägare lägre kostnader.   

Att gå från tanke till handlingen är det 
som räknas och gör skillnaden. 

Med bästa hälsningar 

MILJÖ – MILJÖ – MILJÖ 
MICHAEL ABRAHAM

förbundsdirektör
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Michael Abraham Förbundsdirektör
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”Borde vara ett miljöbrott”

FRÅN OCH MED den 1 januari 2017 gäller 
nya lagkrav kring hanteringen av fluore-
rande växthusgaser i AC-system i fordon.

Det innebär bland annat att det inte 
räcker med att företaget är certifierat för 
AC-tömning. Ytterligare minst en person 
på företaget måste vara certifierad för att få 
tömma AC-systemet.

De seriösa bildemonteringarna som följer 
lagkravet, har utbildad personal och som 
har skaffat tömningsutrustning, gör ett stort 
miljöarbete när de tömmer och tar hand om 
gasen i bilarna som ska demonteras.

Michael Abraham har under en lång tid 
arbetat för att myndigheterna som ger 

bilskrotningsauktorisation, även ska kont-
rollera att företagen följer lagkraven. I 
F-Gasförordningen SFS 2016:1128 fram-
går det klart och tydligt att det krävs ett 
certifikat från INCERT för att få hantera 
AC-gas. Grunden för att kunna bli certifie-
rad är rätt utbildning och rätt utrustning.

MICHAEL ABRAHAM ÄR kritisk till att 
många kommuner inte kontrollerar om 
demonteringarna är certifierade enligt 
INCERT. 

– Det finns ett antal företag som har fått 
bilskrotningsauktorisation utan att ha ett 
certifikat från INCERT, säger han. Men 

andra ord har de inte utbildat sin personal 
och de har heller inte den utrustning som 
behövs. Eftersom de här företagen inte har 
de tillstånd som krävs, redovisar de heller 
inte att de har tömt AC-gas och vart den 
har skickats. Att redovisa tömd AC-gas är 
ett lagkrav. Vi från branschförbundet har 
pekat på bristerna under en längre tid och 
vi ser att det har blivit en förbättring från 
myndigheternas sida, men vi är långt ifrån 
nöjda med situationen.

– Det finns en stor risk att AC-gasen 
släpps ut direkt i luften och därmed påver-
kar ozonskiktet negativt. Något som är för-
ödande för miljön. ❂

FÖRETAG FÅR AUKTORISATION UTAN CERTIFIERING

AC-gas

MILJÖPÅVERKAN FRÅN DET vanligaste 
köldmediet i bilar är stor om det släpps ut i 
atmosfären. R134a är en mycket stark växt-
husgas som skadar ozonlagret och bidrar 
till växthuseffekten. Därför har EU beslutat 
att nya bilar måste ha ett annat mer miljö-
vänligt köldmedium. R134a ska helt fasas 
ut till 2030. Men det nya köldmediet kan 
inte användas i bilar som redan har ett sys-
tem för R134a. I sådana fall måste hela sys-
temet byggas om. Så länge de bilarna finns 
kvar, finns det också en efterfrågan på 
R134a.

När Rickard Hultner förra sommaren 
hörde att det blev brist på R134a för att 
utfasningen gick snabbare än det var tänkt, 
fick han idén att rena och återvinna gasen. 
Han investerade i ett reningsaggregat och 
startade RH Återvinning tillsammans med 
sin sambo. 

RH Återvinning tar emot gasen kost-
nadsfritt, renar den och säljer den. 

Demonteringarna får flaskor som de fyller 
med gasen, sedan ser RH Återvinning till 
att en fraktfirma kommer och hämtar dem. 

– Det ska gå mer eller mindre automa-
tiskt, säger Rickard. Ingen avgift ska läggas 
på demonteringarna. De gör en insats för 
miljön och ska inte ens betala för frakten. 
Om det skulle uppstå någon kostnad, anser 
jag att myndigheterna ska stå för den. 

I F-GASFÖRORDNINGEN SFS 2016:1128, § 
12 står det:

Den som yrkesmässigt importerar eller 
överlåter köldmedier är skyldig att kost-
nadsfritt återta levererade köldmedier som 
omhändertagits och tillhandahålla behålla-
re för det ändamålet.

I dag skickar demonteringarna gasen till 

ett återvinningsföretag som tar betalt för 
att ta emot den. SBRs medlemsföretag tar 
om hand om cirka 11 ton gas per år.

Förutom att de miljösanerar bilen utan 
någon ersättning, får demonteringarna allt-
så betala för att se till att gasen tas omhand 
på ett miljöriktigt sätt. Men med det nya 
avtalet blir det ingen extra kostnad för 
SBRs medlemsföretag, förutom arbetskost-
naden.

– Jag är glad att vi har kunnat arbeta 
fram den här lösningen tillsammans med 
RH Återvinning för våra medlemsföretag, 
säger SBRs förbundsdirektör Michael 
Abraham.

– Biltillverkarna borde också bli nöjda nu 
när vi har tagit fram ett avtal som inte bara 
innebär att gasen tas omhand utan någon 
kostnad, utan också betyder en 100 procen-
tig återvinning av den. ❂

Återlämna AC-gas 
utan kostnad
Nu finns en ny möjlighet för SBRs medlemsföretag att 
återlämna tömd AC-gas utan någon kostnad.  
     Det är det nystartade företaget RH Återvinning, som 
ser till att gasen både hämtas och återvinns.

Av Agneta Trägårdh

SBR och BilReturs vd Michael Abraham är kritisk till att myndigheterna 
inte har bättre kontroll av demonteringar som hanterar AC-gas.  
    – Det borde betraktas som ett miljöbrott om företag får auktorisation 
utan att vara certifierade för att få hantera AC-gas, säger han.
Av Agneta Trägårdh

DEN 5 OKTOBER är det dags för halvårsmöte 
 i SBR.

Långa avstånd och begränsade flygavgång-
ar gör att hela årsmötet den här gången hålls 
under fredagen på Norrbottens Bildemonte-
ring i Storsund.

Det kommer att gå buss från hotellet i 
Luleå till demonteringen. Bussen tar vägen 
förbi flygplatsen och plockar upp de som 
kommer med flyget på fredag morgon.

Mötet startar med lunch och därefter blir 
det en guidad visning av Norrbottens Bilde-
montering. 

Efter guidning är det dags för halvårsmötet.
På kvällen serveras trerätters middag på 

Elite Stadshotell i Luleå. ❂

Halvårsmöte hos Norrbottens Bildemontering

Rickard Hultner.
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Reportage    Robotprojekt❂

Det kan gå att ta isär en 
bil på mer eller mindre 
samma effektiva sätt 
som den en gång sat-
tes ihop. Pensionerade 
robotar från bilindustrin 
är lösningen. Men än så 
länge krävs stora for-
donskvantiteter för att 
få lönsamhet vid bilde-
montering. 

Text och foto Maria Lindén Hjelte

FORSKARE VID Chalmers Industriteknik 
har sedan 2016 arbetat med ett projekt som 
syftar till att hitta lösningar för att automa-
tisera demonteringen av uttjänta fordon. 

– Det handlar om att kunna använda 
robotar som använts i bildindustrin, exem-
pelvis vid Volvo Cars i Torslanda, där de 
använts för att montera ihop bilar. Nu skul-
le man kunna ta dem till bildemonteringar-
na för att ta isär bilarna i stället, säger Kri-
stoffer Gramnaes, arbetspaketsledare vid 
Chalmers Industriteknik (CIT).

För bilindustrin är det nämligen dyrare, 
ibland till och med omöjligt, att anpassa de 
befintliga robotarna när man byter modell-
generation än att ersätta dem helt och hål-
let. Så när roboten anses slut i bildindustrin 
har den fortfarande drygt 80 procent av 
drifttiden kvar och kan köpas för en bråk-
del av nypriset. 

Fokus i projektet har framför allt legat på 
hur glas – både härdat och laminerat – ska 
kunna tas om hand på bästa sätt. I dag är 
hanteringen av just glas både omständlig 
och oekonomisk. Dessutom är det ett jobb 
förenat med risker för den som ska utföra 
det.

– Att ta hand om vindrutor och sidoglas 
är ett både tidskrävande och arbetsmiljö-
mässigt svårt jobb, så vi såg detta som 
angeläget, säger Kristoffer Gramnaes.

PROJEKTET HAR jobbat med två huvudsak-
liga utmaningar. 

– När man får in en bil måste roboten kän-
na igen den. Det är inget problem i tillverk-
ningsindustrin då roboten är programmerad 
för 2–3 modeller. När det handlar om en 
nytillverkad bil vet man ju exakt i förväg hur 
bilen ska se ut, säger Kristoffer Gramnaes.

– Men i bildemonteringen kan man få in 
vilken bil som helst: det kan vara en bil från 
70-talet som stått under ett träd de senaste 
20 åren eller en ny modell som krockats. 
Dessutom ser bilen annorlunda ut om den 
har krockats.

Lösningen har varit att med hjälp av bil-
digenkänning och en 3D-kamera utforma 
ett unikt program för varje bil som kan tän-
kas komma in för demontering. På så sätt 
behöver det heller inte på förhand vara 
känt vilken typ av fordon som ska hanteras.

– Det låter som en omöjlighet, men vi 
tror inte att det är det, säger Kristoffer 
Gramnaes.

MEN MÅLET HAR inte bara varit att uppnå 
flexibilitet, utan även konstandseffektivitet. 
Därför har systemet, förutom på den 
begagnade robotarmen, baserats på ett sen-
sorsystem från Microsoft Kinect för Xbox. 
Det är alltså en sådan kamera som används 
vid tv-spel och som är gjord för att känna 
igen rörelser. CIT har utvecklat en mjuk-
vara som känner igen glas respektive plåt 
på ett vanligt foto och kombinerar detta 
med data från 3D-kameran för att skapa en 
bana åt roboten.

– Kameran ger så pass bra noggrannhet 
att den fungerar att använda i det här sam-
manhanget. Den är dessutom billig i jäm-
förelse med motsvarande system i indu-
strin, påpekar Kristoffer Gramnaes.

Den andra utmaningen har varit hur 
man sedan praktiskt handskas med sido- 
och bakrutor. 

– När det gäller vindrutorna är det inga 
större problem, säger Kristoffer Gramnaes. 
För dessa finns redan fräsverktyg som de 
flesta återvinnare använder, och ett sådant är 
inga problem att sätta i handen på en robot.

Men i sido- och bakrutor är det härdat 
glas och så snart trycket från roboten upp-
står splittras glaset och faller ner i ett oräk-
neligt antal delar.

– Detta är ett stort problem även när 
man tar ut de här glasen manuellt. Det är i 
princip omöjligt att få ut glaset i ett samlat 
stycke, säger Kristoffer Gramnaes.

En tidigare gjord undersökning har visat 
att upp till så mycket som 50 procent av 
glaset blir kvar i bilen. Dessutom hamnar 
allt glas, oavsett typ, i samma materialfrak-
tion. Det har också visat sig att en relativt 
stor del – upp till 20 procent – av den totala 
demonteringstiden handlar om just bilde-
monterarens hantering av glaset.

Tillsammans med företaget Pivac Syd AB 
har en lösning också för detta tagits fram. 
De har varit med och utvecklat ett innova-
tivt verktyg för glasdemonteringen. Med 
hjälp av en skumplatta och ett vakuumgrip-
don blir arbetet både enklare och effektivare.

– Skumplattan är i sig inget nytt, den har 
använts sedan många år i lagermiljöer och 
vid materialhantering i industrin, säger 
Kristoffer Gramnaes. 

– Men ingen har tidigare tänkt på att 
använda den i bildemontering för att ta 
emot splittrat glas. Så ja, vi är väldigt nöjda 
med den lösningen.

MEN ÄR TEKNIKEN inom räckhåll för vilken 
bildemonterare som helst? Svaret är dess-
värre nej.

– Vi har räknat en hel del på vad som 
krävs för att få lönsamhet i den här 
användningen och kommit fram till att det 
måste vara bilåtervinnare med rejäla voly-
mer, medger Kristoffer Gramnaes.

– Dessutom måste man tänka på hela 
flödet i återvinningsprocessen. Det funge-
rar inte att bara ställa in roboten någon-
stans i processen utan allt måste anpassas 

kring den här tekniken.
Bäst förutsättningar för lönsamhet finns 

till exempel när en helt ny sajt ska byggas, 
när man bygger upp något nytt från grun-
den, menar han. 

– Detta är ett framtidsorienterat projekt. 
Men det spekuleras ju en del, som att man 
kan se en konsolidering av branschen med 
färre anläggningar och större volymer. Och 
i ett sådant scenario kan detta vara aktuellt, 
fortsätter Kristoffer Gramnaes. 

SAMTIDIGT FORTSÄTTER robotar och intel-
ligens att falla i pris. Dessutom blir robo-
tarna allt flexiblare, vilket bland annat 
innebär att man kan använda dem närmare 
människor utan att det krävs dyra säker-
hetsanordningar. Så redan om några år 
kanske de kan passa in hos flera bildemon-
terare.

– Ute i Europa finns anläggningar som 
tar 10 000–20 000 bilar per år, och där 
skulle den här lösningen vara perfekt, säger 
Kristoffer Gramnaes. 

– Det har också uttryckts intresse från 
europeiska företag, så det ska bli intressant 
att se hur fortsättningen blir.

Hela projektet sys ihop nu under året. De 
praktiska delarna av projektet har genom-
förts hos EU Robotservice och Bildelslag-
ret i Lidköping. Där kommer det också att 
hållas en öppen demonstrationsdag under 
slutet av året.

Övriga deltagare, förutom redan nämn-
da, är Olanders Recycling Tools AB, EU 
Robotservice AB och Bilretur AB. Projek-
tet är finansierat av Energimyndigheten 
genom RE:Source och deltagande indu-
striparter. ❂

Är robotar lösningen?

I projektet tittar man bland annat på om 
roboten kan demontera vindrutor.

Det är i princip omöjligt att få ut glaset i ett helt stycke.

FRAMTIDENS BILDEMONTERING
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Reportage    Bromma & Botkyrka Bilskrot❂

→

Att ta tillvara och sälja varje fungerande del på en bil som 
gjort sitt är målet för de flesta svenska bildemonteringar. 
Bromma & Botkyrka Bilskrot har valt rakt motsatt väg – här 
prioriteras volym och snabb hantering.
Text och foto Eric Lund

Här handlar det om 

VOLYM

Pressade bilar på väg till den verkliga 
ändstationen – fragmentiseringen som 
sköts av ett annat företag
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SINNEBILDEN AV en svensk bildemontering är en till ytan stor 
anläggning med gott om plats för bilar i olika skeden av processen. 
Inte sällan även tilltagna byggnader för att rymma alla de moment 
som krävs när en bil ska plockas isär och varje användbar kompo-
nent lagras innan den säljs.

Hos Bromma & Botkyrka Bilskrot ser det annorlunda ut. Fast-
igheten är inte särskilt stor och huset mitt på tomten förvånansvärt 
kompakt. Någon kundmottagning finns inte, än mindre någon 
butik.

Förklaringen är enkel. Där de flesta andra svenska bildemonte-
ringar strävar efter att återanvända så många delar som möjligt 
från varje uttjänt bil gör Bromma & Botkyrka Bilskrot tvärtom.

– Vi har valt att gå den andra vägen, säger Kjell Carlsson som är 
vd i bolaget.

I klartext: inga delar plockas från bilarna med målet att sälja dem 
vidare. Allt betraktas som skrot och arbetsmetodiken har slimmats 
utifrån det.

– Tidigare hade vi anläggningar på flera håll runt Stockholm, 
bland annat i Älta, Bromma, Vinsta och Tumba, säger Kjell Carls-
son. Där ägnade vi oss åt att sälja bildelar precis som andra demon-
teringar. Men vi ägde aldrig marken utan hade bara korttidsarren-

den. För drygt fem år sedan tröttnade vi och lade om verksamheten 
totalt.

Det innebar att en egen tomt köptes i Vallentuna. Där byggdes 
en ändamålsenlig fastighet från grunden och företaget kunde 
skräddarsy allt efter de nya idéer som slagit rot hos ledningen.

Innanför grindarna ligger nyinkomna bilar staplade som Lego-
bitar på höjden. Därifrån plockas bilarna en i taget och första ste-
get är att utlösa krockkuddarna under ett särskilt skärmtak som ska 
dämpa smällarna.

SEDAN GÅR hanteringen raskt. En gaffeltruck bär bilen in i hallen 
där hjul och diverse andra lösa delar plockas av. 

Bilen töms på alla vätskor som hamnar i lättåtkomliga cisterner 
på andra sidan ytterväggen. Vid nästa station stjälps bilen på sidan 
så att katalysatorn ska kunna plockas bort bekvämt.

– Vi har satsat hårt på att åstadkomma bra ergonomi, säger Kjell 
Carlsson. Det betalar sig i form av färre skador och personalen är 
det viktigaste vi har.

Därefter hamnar bilen direkt i pressen som gör den till ett behän-
digt paket, färdig att stapla i nästa ”Legohög” på andra sidan tom-
ten. All metallåtervinning och sortering görs i ”fraggen”, fragmente-

ringsanläggningen som tar hand om paketen från bilskroten.
– Upp till 95 procent återvinns ändå, säger Kjell Carlsson. Frag-

garna har blivit så mycket bättre på senare år att det inte lönar sig för 
oss att plocka del för del. Traditionell bildemontering kräver både 
stora lagerytor och mycket personal, det här är en enklare business.

Bromma & Botkyrka Bilskrot, eller Bilskrotarna.se som firman 
numera marknadsför sig, arbetar efter ledorden volym och hastighet.

– Våra grabbar är tre gånger så snabba, säger Kjell Carlsson. Vi 
är totalt tio personer anställda i bolaget varav sju arbetar vid 
anläggningen i Vallentuna. Tidigare var vi upp till 35 personer.

KJELL CARLSSON BERÄTTAR även att personalomsättningen är låg 
och att samtliga som arbetar med själva skrotandet har polskt 
ursprung.

– De första kom för säkert 15 år sedan och pendlade hem till 
Polen var tredje vecka eller så. Nu har deras familjer flyttat hit och 
de har byggt nya liv här. Att hitta bra personal är väldigt svårt och 
dessa killar är mycket duktiga.

Totalt passerar cirka 6 000 bilar årligen skroten i Vallentuna och 
bolaget omsätter 17–18 miljoner kronor. Det var flera anledningar 
som ledde till beslutet att göra ett lappkast i arbetsordningen.

– Vi såg att konkurrensen från kedjor som Mekonomen och 
Biltema om billiga reservdelar tilltog, säger Kjell Carlsson. Dess-
utom har det blivit så komplext. För tio år sedan gick det fortfa-
rande att sälja stora volymer begagnade delar till exempel till 
Volvo eftersom varje komponent passade på så många olika 
modellversioner. Idag är det så mycket mer specialiserat, bilar 
skräddarsys i högre utsträckning och det kan hända att en back-
spegel bara passar på en enda modell.

När bygget i Vallentuna planerades inleddes även ett bra samar-
bete med kommunens miljökontor. Tjänstemännen var ”impone-
rande delaktiga” som Kjell Carlsson uttrycker det.

– Vi gjorde jobbet grundligt. Hela tomten är täckt med en spe-
ciell ytbeläggning som är betydligt dyrare än vanlig asfalt, men 
som dels står emot läckage och dels tål slitage på ett helt annat 
sätt. Det är en blandning av asfalt och betong.

Dessutom har hela tomten en ”klack” i ytterkant, så att om det 
mot förmodan skulle ske ett utsläpp ska det inte kunna rinna ut.

Medan vissa bildemonteringar lägger stor möda och en hel del 
pengar på att utveckla mer raffinerade metoder för återvinning 
och separering går Bromma & Botkyrka Bilskrot i bräschen för en 
radikalt annorlunda metodik. ❂

» Vi har satsat hårt på att åstadkomma bra ergonomi « 

Kjell Carlsson är vd för Bromma & Botkyrka 
Bilskrot och nöjd med att verksamheten 
effektiviserats kraftigt.

En blå Ford Focus har fått sina krockkuddar utlösta. Nästa 
steg är att tömma den på vätskor, plocka av hjulen, kapa 
katalysatorn och sedan är det raka vägen till pressen.

Motorer som plockas ur hamnar i 
en container, inga komponenter 
tas om hand. 

Bilskrotarna.se klarar sig med en jäm-
förelsevis liten tomt och en kompakt 
byggnad. I förgrunden nylevererade 
bilar som ska tas om hand. 

Genom att vicka bilen på sida blir det 
enkelt att demontera katalysatorn. Al-
ternativet är att ha bilen på en lyft och 
arbeta med händerna ovanför huvudet.

Reportage    Bromma & Botkyrka Bilskrot❂
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BlastBox

BILRETUR HAR genom tredje utlysningen i 
RE:Source fått stöd från Statens energimyn-
dighet för att kunna genomföra projektet 
Förbättrad hantering av pyroteknisk utrust-
ning vid demontering av uttjänta fordon. 

I februari 2017 presenterades slutrappor-
ten för förprojektet Optimerad ELV-de-
montering. Där presenterades bland annat 
ett förslag på hur tillsynen kan förbättras 
genom uppföljning av pyroteknisk utrust-
ning, PU. 

Företaget bakom BlastBox, Nordic 
Making, och BilRetur har därefter genom-
fört en förstudie som gått ut på att föra 
över aktiveringsdata från BlastBox till en 
databas.

I det nya projektet ska databasen vidare-

utvecklas tillsammans med demonterare 
och tillsynsmyndigheter. Tanken är att 
utveckla en arbetsmetodik som dels ger 
möjlighet att följa upp PU-hanteringen till 
hundra procent, dels säkerställa arbetsmil-
jön i hela värdekedjan för ELV.

En viktig del av projektet är att uppdate-
ra BlastBox, bland annat genom att skapa 
en direkt kanal mellan alla parter, där infor-
mationshantering, uppdatering, uppfölj-
ning, spårbarhet och kvalitetssäkring blir 
en integrerad del av Blast Box NX-platt-
form.

– Vi har tagit fram BlastBox för att spara 
tid och minimera risken för olyckor, säger 
Christofer Abraham på Nordic Making. 
Nu vill vi att momentet med att skjuta air-

BLASTBOX UPPDATERAS I NYTT PROJEKT

”På sikt kan det leda till att 
svartskrotarna försvinner”
Blast Box, verktyget för 
att spränga krockkuddar 
i bilar som ska demonte-
ras och skrotas, ska upp-
dateras i ett nytt projekt. 
– På sikt kan det leda till 
att svartskrotar försvin-
ner, tror projektledaren 
Hans Folkesson, som 
också sitter i BilReturs 
styrelse.
Av: Agneta Trägårdh

BlastBox är ett verktyg för 
att spränga airbagar i bilar 
som ska demonteras och 
skrotas. Den lilla datorn 
kopplas in i bilens kabel-
stam och efter att flera sä-
kerhetsnivåer har passerats 
aktiveras alla krockkuddar i 
bilen och sprängs.

bagar och bältessträckare med mera, ska bli 
ännu enklare, snabbare och säkrare.

Den nya generationen BlastBox NX kom-
mer att styras av en app istället för av en 
fjärrkontroll som tidigare. Appen identifierar 
fordonet och ger information om hur många 
sprängladdningar som finns och var de sitter. 

APPEN KAN GE MER specifik information om 
fordonet, till exempel om det innehåller 
krockkuddar som har återkallats eller har 
större risk att explodera än andra. Det har 
hänt att krockkuddar har börjat brinna efter 
detonation. Och för ett tag sedan kom larm 
om att tillverkaren Takatas krockkuddar kan 
vara farliga. Systemet har varit felaktigt och 
krockkudden kan utlösas utan att bilen 
krockar. Dessutom har metallfragment skju-
tits med ut när krockkudden har löst ut. De 
felaktiga krockkuddarna har återkallats, men 
kan sitta kvar i bilar som kommer in för 
demontering.

– Därför vill vi kunna släppa uppdatering-
ar och varna för farliga krockkuddar, säger 
Christofer. Vi jobbar för att hitta kanaler, 
där vi kan få in den här typen av informa-
tion.

Projektet inom RE:Source innebär att 
BlastBox anpassas för ett nytt system, där 
varje sprängning registreras.

– Det här är ett sätt för seriösa bildemonte-
ringar att ha kontroll över hur många airbagar 
och annan pyroteknisk utrustning de 
har sprängt, säger Hans Folkes-
son. Det är ett kvitto på att 
demonteringsföretaget 
hanterar sprängladd-
ningar på rätt sätt i 
samtliga fordon som 
har passerat anlägg-
ningen. För myndighe-
terna blir det här en 
stor hjälp vid tillsynen. 

När bilen ska återvin-
nas måste den miljöhan-
teras enligt Bilskrotnings-
förordningen. Alla som har fått 

tillstånd att avregistrera bilen måste följa lag-
kraven. Det innebär att bildemonteraren 
måste se till att den uttjänta bilen tas om 
hand på rätt sätt vad gäller arbetsmiljön, att 
reservdelar återanvänds och att återvinning-
en av metaller och plaster är optimal.

I Bilskrotningsförordningen 2007:186, 
paragraf 26:11, står det klart och tydligt att 
bilar ska neutraliseras på potentiellt explosiva 
komponenter.

– SBR och BilReturs medlemsföretag föl-
jer bilskrotningsförordningen och rekom-
mendationerna från biltillverkarna att alla 
krockkuddar i bilen ska sprängas, säger 
SBRs förbundsdirektör Michael Abraham, 
som har jobbat hårt för att myndigheterna 
ska skärpa kontrollerna och inte ge auktori-
sation till företag som inte har ett godkän-
nande av MSB, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, för hantering av pyro-
teknik i bilen. 

– På sikt tror jag att det här kan leda till 
att svartskrotarna försvinner, säger Hans 
Folkesson.

I PROJEKTET INGÅR också en andra del, där 
man ska mäta luftkvaliteten för att kontroll-
era att inte skadliga gaser uppstår när krock-
kuddarna sprängs.

– I dag är det säkert ingen fara när man 
bara spränger några varje dag, säger Hans 
Folkesson. Men i framtiden blir det fler och 

fler sprängladdningar i bilarna och nu 
när det ser ut som om bilåtervin-

ningsbranschen går mot stör-
re enheter, kan det bli 

många krockkuddar som 
skjuts på en dag och då 
kan rutiner och utrust-
ning behövas anpassas.

Till att börja med 
ingår fem demonte-
ringsanläggningar i pro-

jektet, men ytterligare 20 
demonteringar kommer 

att kopplas på efter en första 
utvärdering. ❂   

fakta re:source
Det strategisk innova-
tionsprorammet RE:Source 
är Sveriges största forsk-
nings- och innovations-
satsning inom resurs- och 
avfallsområdet. Här kan 
aktörer inom svensk indu-
stri, avfallshantering och 
forskning söka finansie-
ring till sina projekt.

RE:Source stödjer fram-
tagandet av innovationer 
som kan bidra till effekti-
vare användning av resur-
ser i både samhälle och 
näringsliv. Cirkulär ekono-
mi är grundläggande för 
RE:Sources arbete. För mer 
info: www.resoruce-sip.se

fakta projektet förbättrad hantering av pyroteknisk  
utrusning vid demontering av uttjänta fordon
I projektet, som pågår fram till den 31 december 2019, ingår, förutom BilRetur, 
Eklunds Bildelslager AB, Jönköpings Bildemontering AB, Walters Bildelar AB, 
Ådalens Bildemontering, Bromma & Botkyrka Bilskrot, Nordic Making, Stena 
Recycling, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, BIL Sweden samt Volvo Cars. 
Dessutom deltar de fem kommuner som är tillsynsansvariga för de fem de-
monteringsföretagen. Under fas 2, som är en ren demonstrationsfas, kommer 
ytterligare 20 demonteringsföretag samt respektive kommuner att bjudas in. 
Under hela projektet deltar Naturvårdsverket som observatör.

I KORTHET
Privatimport ökar avfallet
Den ökade privatimporten 
leder till att stora mängder för-
packningar kommer in till Sve-
rige. I dagsläget är regleringen 
av det avfallet inte tydligt i 
relation till producentansvaret. 
Regeringen har därför gett 
Naturvårdsverket i uppdrag 
att föreslå hur finansieringen 
av avfallshanteringen från 
privatimporten kan se ut.

142,4 miljoner ton avfall 
Hushåll och företag i Sverige 
genererade 140 miljoner ton 
icke-farligt avfall och 2,4 miljo-
ner ton farligt avfall 2016.
   Statistiken sammanställs 
vartannat år av SCB och om-
fattar de avfallsmängder som 
genererats i Sverige två år före 
rapporteringen.

Cirkulär ekonomi  
halverar utsläppen
En ny studie visar att cirkulär 
ekonomi kan göra det möjligt 
at hålla den globala upp-
värmningen under 2°C. Enligt 
rapporten, som är framtagen 
på uppdrag av den finska 
innovationsfonden Sitra och 
European Climate Foundation, 
kan en cirkulär ekonomi mer 
än halvera EUs industriella 
utsläpp år 2050.

Plasten blir polyesterfiber
Våra hav innehåller i dag 
cirka 165 miljoner ton plast. Det 
spanska företaget Seaqu-
al omvandlar plasten till en 
polyesterfiber. För varje kilo 
polyesterfiber som tillverkas, 
försvinner ett kilo plast från 
haven.
   Gant är ett av företagen som 
samarbetar med Seaqual. I 
april i år lanserade Gant fyra 
skjortmodeller som är tillverka-
de av den återvunna plasten. 

Grönare öl
Carlsberg inleder nu en 
grön satsning och lanserar 
det plastfria sexpacket, där 
burkarna hålls ihop med 
limpunkter istället för av plast. 
Hållbarhet har varit ledstjär-
nan i arbetet med Carlsbergs 
nya design, som nu laseras 
över hela världen. Till och med 
den gröna färgen på etiketten 
har blivit grönare. Färgen är 
miljöcertifierad och framtagen 
av förnybar energi.
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http://www.resoruce-sip.se
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SBR/BILRETUR, BIL Sweden och SFVF 
har gett i uppdrag till Alexander Enulescu 
på KonveGas AB att ta fram en utbildning 
i hur man demonterar en gasbil på rätt sätt. 
Den teoretiska delen finns på Utbild-
ningsportalen och kompletteras sedan med 
en lärarledd praktisk del.

– Jag rekommenderar verkligen att man 
går den lärarledda praktiska delen också, 

säger Alexander Enulescu. Det handlar om 
säkerheten.

För att underlätta arbetet för medlems-
företagen, finns möjlighet att hyra en gas-
tömningsutrustning hos KonveGas. 
Utrustningen är godkänd av den tyska cer-
tifieringsorganisationen TÜV, som står för 
Technischer Überwachungsverein. TÜV 
fungerar som en oberoende konsult och har 

blivit en av de starkaste kvalitetsmärkning-
arna internationellt.

Gasen i gasbilar, metangas, är en växt-
husgas som står för det näst största bidra-
get till den globala uppvärmningen. 
Metangas är 20 gånger mer aggressiv än 
koldioxid om den släpps ut i atmosfären.

– Att bara släppa ut gasen, som vi vet att 
många gör, är katastrofalt för miljön, säger 

Säker gastömning

SÄKER HANTERING 
AV GASBILAR SBRs förbundsdirektör Michael Abraham. 

Med den nya utrustningen facklar man 
istället ut gasen, det vill säga man bränner 
bort den. Det är en både säker och miljö-
vänlig hantering.

KONVEGAS STARTADES 2008 av Alexander 
Enulescu med affärsidén att konvertera 
bensinbilar till biogasdrift. Han har bland 
annat tagit fram Trippelfuelkonceptet, där 
man konverterar ett flexifuelfordon till bio-
gas. Det innebär att bilen kan köras på tre 
olika bränslen: bensin, etanol eller gas. 
KonveGas samarbetar med flera olika bil-
märken. 

Enligt Alexander Enulescu är riskerna 
med att demontera en gasbil minimala om 
det görs på rätt sätt.

– Demonteraren måste först försäkra sig 
om att bilen inte läcker gas. Och om den 
läcker gas, måste man kunna avgöra hur det 
ska åtgärdas. Den som demonterar bilen 
ska också veta hur gastuberna ska tömmas 
och demonteras. Det är alltså inte bara att 
ta en gasbil och börja skruva. Det är vissa 
saker man måste känna till.

Demonteraren måste även ha rätt 
skyddsutrustning.

KonveGas vill utveckla samarbetet med 
SBR när det gäller reservdelar till gasbilar.

– Vi arbetar också med service och 
underhåll av gasbilar, säger Alexander Enu-
lescu. Därför är vi intresserade av att köpa 
reservdelar av demonteringarna. Det kan 
till exempel vara gastankar, ventiler eller 
regulatorer. Nya delar är ofta väldigt dyra 
och många konsumenter är intresserade av 
lätt begagnade delar. ❂

SBR och BilRetur har arbetat tillsammans med BILSweden för att  
hitta bra och säkra lösningar för att demontera gasbilar. Det innebär  
bland annat att man har tagit fram en utbildning. Och nu finns också  

möjlighet att hyra utrustning för att tömma gasbilen. 
Av: Agneta Trägårdh

FAKTA:
Det här ingår i utbildningen 
Säker hantering av gasfordon 
med hel eller delvis gasdrift:
CNG komponenter -och  
systemteknik.
Identifiering av gasfordon
Kunskap om regler och normer
Fordonsmekanik, reparation 
och bildemontering av CNG 
fordon.
Säkerhet vid demontering, 
reparation och underhåll för 
högtryckssystem.
Jämförelse olika bränslen 
(Bensin, Diesel, LPG, CNG, LNG 
och Vätgas) 
Utrustning för bildemonterare 
och verkstad.
Säker tömning av CNG gas
Säkerhet, underhåll och in-
spektion av CNG gascylinder
Kunskap om läckagesökning
Krav på lokal och företagets 
ansvar.
Infrastruktur, tankställen och 
Biogas som bränsle. 

» Metangas är 20 gånger mer aggressiv än koldioxid  
om den släpps ut i atmosfären. « 

Alexander 
Enulescu.
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Reportage    Kvinnliga nätverket❂

Anna Daag är 
en van ryttare.

Anna Henstedt kom bra överens 
med isländske Dynjandi.

Alice Chylenski-Westberg 
trotsade sin rädsla.

DET VAR ERIKA KAISER från Karstorps Bildemontering, eller Mär-
kesdemo Norrköping som är det nya namnet, som var med och 
arrangerade träffen med det kvinnliga nätverket den här gången. 

Erika, som bland mycket annat är utbildad massör, lärde de 
kvinnliga deltagarna sittande massage. Det var mycket «aj»  «oj» 
och «ah» när det masserades triggerpunkter och spända muskler. 

– Energifälten öppnas upp, man får igång blodcirkulationen 
och när spänningarna släpper känner man sig mindre stressad, 
sover bättre och blir gladare, förklarade Erika. Överhuvudtaget är 
beröring bra, då frigörs endorfiner.

De kvinnliga medlemmarna i nätverket fick massera varandra 
under uppsikt av Erika. 

– Fördelen med sittande massage är att man kan göra det 
överallt, till exempel på jobbet. Man behöver bara någonstans  
att sitta och gärna en kudde. Vissa delar, som till exempel skuld-
rorna, är lättare att komma åt vid sittande massage än när man 
ligger ner.

– Det här borde vi införa på jobbet, tyckte Carina Hag-
ström-Kihlberg, SBRs ordförande och initiativtagare till det 
kvinnliga nätverket, som nu är inne på sitt sjätte år.

Nya hästkrafter för       kvinnliga nätverket
Sittande massage och islandshästar. Årets träff med SBRs kvinnliga nätverk  
på Häringe slott bjöd på både avslappning och utmaningar.
Text & Bild: Agneta Trägårdh

→

» Det var mycket  
«aj»  «oj» och «ah» 
när det masserades 
triggerpunkter och 
spända muskler.  « 

Päivi Kuivasniemi, Pernilla Himberg, 
Inger Pettersson och Camilla Fridell 
hade kul på hästryggen.
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→

Avslappnade och med förnyad energi var det sedan dags för 
deltagarna att ge sig i kast med dagens största utmaning. Att rida 
islandshäst. 

Vissa, som Pernilla Himberg från Märkesdemo Örebro och 
Alice Chylenski-Westberg från Harrys Bilskrot var mer eller 
mindre skräckslagna medan andra var vana ryttare.

DET SÅG LITE OSÄKERT ut när Britt-Inger Berg från Berg & 
Ström kämpade sig upp på sin häst och man undrade om hon 
skulle lyckas hålla sig kvar på hästryggen. Men efter ett par varv i 
paddocken, såg det ut som om hon aldrig hade gjort annat än ridit 
i hela sitt liv. 

– Det här var så roligt, sa hon med lysande ögon när hon kom 
tillbaka från ridturen i skogen.

Under middagen på kvällen var det flera som pratade om att 
börja rida och en och annan började också förhöra sig om vad det 
kostar och hur mycket jobb det är att ha egen häst.

Förslag kom också på att Erika Kaiser i fortsättningen borde 
åka runt bland demonteringarna och ge personalen massage. 

Träffen hölls på Häringe Slott, där det enligt vissa uppgifter 
finns en munk som spökar. Han sågs dock inte till den här  
helgen.

Under träffen var det också föreläsningar om branschen och 
miljön, läs mer om dem i separata artiklar. ❂

”Aj!” Proffset Erika 
Kaiser visste exakt 
var hon skulle 
trycka på Emma 
Bjurs rygg.

Ingrid ”Pyret” Berg 
masserar skalpen 
på Britt-Inger Berg.

Erika Kaiser är utbildad massör 
och lärde hela kvinnliga nätverket 
hur man ger sittande massage. 
Något som var mycket uppskattat.

Maria Johansson och Alice 
Chylenski-Westberg får musk-
lerna att slappna av på Annika 
Hemlen och Caroline Arvidsson.

» Förslag kom också på att Erika Kaiser i fortsättningen  
borde åka runt bland demonteringarna  

och ge personalen massage  « 

”Bilåtervinning prioriteras 
inte av regeringen”

ALLA I BRANSCHEN VET vilket viktigt arbete 
som bilåtervinnarna gör för miljön. 

95 procent av bilen ska återvinnas och 
Carina Hagström-Kihlberg berätta-
de om de positiva effekterna 
som en utökad demontering 
för med sig:

Den leder till minskad 
miljöpåverkan.

Den inverkar positivt 
på mängden återvin-
ningsbart material.

Den leder till ökad åter-
vinningsgrad.

Den ökar användningen av 
begagnade reservdelar. 

Men en utökad demontering ger 
också en ökad kostnad för demonteringar-
na och SBR har därför deltagit i flera olika 
projekt, bland annat Realize-projektet till-
sammans med KTH-Chalmers och IVL, 
för att försöka hitta lösningar på hur den 
kan bli lönsam.

SBR samarbetar med biltillverkarna, 
bland annat genom BilRetur, för att skapa 
värden även i ELV-bilen. 

SBR jobbar också för att myndigheterna 
ska öka kontrollen av branschen och se till 
att alla demonteringar följer gällande lagar 
och förordningar.

– Det tar väldigt mycket tid att jobba 
med allt det här, sa Carina Hag-
ström-Kihlberg.

Bilåtervinningsfrågor 
är ingenting som priori-

teras av regeringen och 
allting tar väldigt lång tid. 

Som exempel tog Carina det 
uppdrag Naturvårdsverket fick av regering-
en att titta på hur man bäst ska finansiera 
insamlingen av övergivna bilar. Naturvårds-
verkets förslag var klart för tre år sedan, 
men ingenting har hänt.

SBR, SOM VAR en av remissinstanserna, har, 
tillsammans med BilRetur, BIL Sweden, 
Håll Sverige Rent, SKL och Stena 
recycling, drivit frågan om att transporter 
och omhändertagande borde finansieras 
genom en höjning av vägtrafikregisterav-
giften med 20 kronor.

– Då skulle man få in 120 miljoner extra 
till en transportersättning, förklarade Carina.

SBR har bland annat uppvaktat miljömi-

nistern och infra-
strukturministern. 
Alla hänvisar till 
varandra och ing-
enting händer.

Hon och BIL 
Swedens Anna 
Henstedt berätta-
de också om den 
framgångsrika 
skrotningskam-
panj som man 
2016 drev i Dalarna. 30 000 bilägare i 
Dalarna med en avställd bil, fick ett brev 
och ett erbjudande om att bilen kunde 
hämtas utan någon extra kostnad. Under 
perioden maj – september fick man in 1 
600 skrotbilar.

Förhoppningen är att flera liknande 
kampanjer ska genomföras på andra håll i 
landet. ❂

SBR driver frågor som 
gynnar medlemsföretagen 
och hela bilåtervinnings-
branschen, bland annat 
genom att samarbeta med 
olika myndigheter. 
Förbundets ordförande 
Carina Hagström-Kihlberg 
informerade om SBRs ar-
bete under träffen med det 
kvinnliga nätverket.

Det är viktigt att bilarna 
tas omhand av en seriös 
bildemontering istället för 
att dumpas i naturen.

Carina Hagström- 
Kihlberg.

Reportage    Kvinnliga nätverket❂
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DE NATIONELLA miljökvalitetsmålen antogs 
1999 av Sveriges riksdag. Sedan dess har de 
stötts och blötts. Det har ställts upp fina 
etappmål.

– Så långt har det varit ambitiöst, men 
sedan har det inte varit någon verkstad, för-
klarade Anna Henstedt för SBRs kvinnliga 
nätverk. Man måste ju få ut målen till 
kommuner och företag, så att de kan jobba 
med dem. När man nu mäter om tillståndet 
i miljön har blivit bättre, kan man se att det 
inte har det. Det har blivit sämre, för ingen 
har ju jobbat med målen.

Enligt Anna Henstedt har FN tänt en 
liten ljusglimt genom att komma med 17 
egna miljömål i Agenda 2030.

– Nu kanske det kan hända något. Det 
verkar ha fått lite fart på den svenska reger-
ingen som nu måste ta ställning till om 
man ska använda de svenska målen eller 
skrota dem och istället använda sig av FN:s 
mål. Om länsstyrelserna får i uppdrag att 
jobba konkret med de här målen kan det 

öppnas möjligheter för de seriösa demonte-
rarna. 

ANNA HENSTEDT MENAR att man skulle 
kunna lyfta in miljömålen i branschcertifie-
ringen för att visa att de som är certifierade 
redan jobbar aktivt mot de här målen.

– Eftersom jag är med i projektet har jag 
haft möjlighet att lyfta bildemonterarna 
och visa att här finns ett gäng som redan 
jobbar så. Om vi får till det här, kan bilåter-
vinningsbranscen bli en förebild för andra 
branscher. Då blir det verkstad.

Min tanke är inte att lägga på en massa 
nya krav, utan att visa att de certifierade och 
seriösa demonterarna redan jobbar struktu-
rerat med de här frågorna. 

Anna Henstedt hade också en positiv 
nyhet.

– Nuvarande regering har skickat ut 
 en remiss till kommunerna om att de ska 
få 5 000 kronor för varje målvaktsbil de 
samlar in. ❂

Vi hjälper dig sänka
uppvärmningskostnaderna!

 

Alloljepannor

 

 
 

Alloljebrännare-kit kompletta med pump och filterpaket. 
För alla förekommande pannor. Även i ”villa-modell” 14–19 kW.

www.alloljepannor.se | tel: 08-410 402 44

Alltid 100% förbränning av alla oljor.

Alloljepannor
DYR 

UPPVÄRMNING?

Tyska
 

arbetshästar

VATTENBURNA PANNOR

 med t ex alloljebrännare
fr 14–200 kW, 8 modeller

VARMLUFTSPANNOR

med t ex alloljebrännare

fr 25–700 kW, 17 modeller

ALLOLJEBRÄNNARE
FÖR BEFINTLIGA PANNOR

15 modellerfr 15–1500 kW,

AEROTEMPRAR

fr 13–100 kW
16 modeller

FÖRSTA NYHETEN i det nya systemet är en modul som ska 
underlätta mottagningsarbetet av skrotbilarna.

Så småningom kommer också nyheter i systemet som 
ska förenkla vid demontering och försäljning.

Berg & Ström har också investerat i en ny jätteserver 
som ska vara färdiginstallerad i mitten av september. Den 
nya servern är starkare, säkrare och snabbare. 

I DET NYA webbaserade Fenix kommer all information att 
ligga på Orion, som är den centrala databasen. Det betyder 
att inga demonteringar längre behöver egna servrar och det 
behövs heller ingen säkerhetskopiering för Fenix-data.

Efter önskemål från demonteringarna kommer det också 
att byggas in ett däckhotell i Fenix, liksom en förenkling 
när det gäller adressvalidering. Om en adress har skrivits in 
fel, kommer automatiskt ett förslag på rätt adress. ❂

De svenska miljömålen är bara ord, enligt Anna Henstedt, miljöansvarig hos BIL Sweden. 
   – Om man har mål, måste man jobba med dem, säger hon. Annars är det bara en tom vision.

de 16 nationella  
miljökvalitetsmålen. 
Sveriges riksdag antog de 15 
första 1999 och det sista 2007.

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

fn:s agenda 2030 och de globala  
målen för hållbar utveckling:

Ingen fattigdom
Ingen hunger
God hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla
Jämställdhet
Rent vatten och sanitet för alla
Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringarna
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap

Nytt webbaserat Fenix
Ett nytt webbaserat Fenix håller på att 
arbetas fram hos Berg & Ström. 
   Till sin hjälp har de inhyrd personal 
från Medc. 
   Det berättade vd Britt-Inger Berg på 
mötet med det kvinnliga nätverket.

”Miljömålen bara  
  TOMMA ORD”
”Miljömålen bara  
  TOMMA ORD”

Reportage    Kvinnliga nätverket❂
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Minnesord

STEN EDSTRÖM var en duktig dragspelare, ett proffs. Men när 
han träffade blivande hustrun Gun var hon mycket tydlig på en 
punkt, hon tänkte inte vara gift med en musiker. 

Istället köpte Sten ett litet torp och tillräckligt mycket mark för 
att starta en bildemontering i Lugnvik i norra delen av Östersund.

I början av 1970-talet flyttade han verksamheten till en ny 
tomt, där han byggde kontor, butik och förråd samt senare även 
lager och verkstad.

Lugnviks Bildemontering hade många norrmän som kunder 
och företaget blomstrade under slutet av 1980-talet och 
1990-talet med ett dussin anställda, avtal med Volvo och en rad 
försäkringsbolag. Sten var mån om alla kunder.

– Han sa alltid ”även en liten kund är en stor kund”, säger 
sonen Ove Edström, som också minns hur alla samlades i Sten 
och Guns rum när det var SBR-möte. 

Sten spelade dragspel och bjöd på jämtländsk falukorv och tor-
kat renkött. 

– Det var glädje och musik. Pappa var väldigt generös och 
humoristisk.

SÅ SMÅNINGOM återupptog Sten Edström sitt spelande och tur-
nerade runt om i Jämtland med sitt band ”Stens”. De uppträdde 
till och med i radio. Bandet åkte runt i en Packard av 1936 års 
modell med ståbasen fastspänd på taket.

Sten körde omkring i gamla bilar som han hade köpt in på 
demonteringen.  Han brydde sig inte om vilka bilar han körde, 
men med dragspel var det en annan sak.

– Då var det Ferrari som gällde.
Även om han var ute och spelade, hade Sten kvar Lugnviks 

Bildemontering ända fram till sin död. Under en period jobbade 
både Ove och hans syster Anki i företaget, men Anki började 
jobba inom sjukvården och 2013 lämnade Ove företaget och 
startade egen bilverkstad, där han också säljer nya reservdelar. 
Sten fortsatte att sköta sitt företag själv, men de senaste åren sål-
de han bara av det han hade på lagret. Ove tog över lokalerna och 
Sten hade kvar sitt lager.

– Han kom varje dag, berättar Ove. Tog in posten och hade 
med sig fikabröd.

Sten var glasklar i huvudet och när slutet närmade sig förklara-
de han att han ville ha en fest. Själv orkade han bara ligga och titta 
på, men han fick sin fest. Nästa dag var han inte längre kontaktbar.

ÅKE ÅKESSON var lant-
brukarson och skulle 
egentligen ta över föräld-
ragården. Men när han 
träffade Birgit på Uppsala 
Flygklubb, där de båda 
flög segelflygplan, ändra-
des planerna. De gifte sig 
och istället började han 
jobba hos Birgits pappa, 
som drev Skrotbolaget i 
Uppsala. När svärfar dog 
1953, tog Åke och Birgit 
över företaget.

På 60-talet bestämde sig kommunen för att bygga bostäder på 
Skrotbolagets mark och en lång kamp för att få köpa ny mark tog 
sin början. En kvinnlig tjänsteman på Stadshuset tyckte att Åke 
skulle köpa en ny matta, för han sprang där så ofta att han nötte 
ut den gamla. Så småningom fick han köpa en ny tomt och kun-
de som första företagare etablera sig i Fyrislund, som i dag är ett 
stort industriområde.

I INTERVJUN I Nordisk Bilåtervinning säger Åke att inte han inte 
hade funderat speciellt mycket på hur livet skulle ha blivit om 
han istället hade blivit lantbrukare. ”Både lantbruket och bilskro-
ten kan föda sin man bara man vill jobba”, konstaterade han. 

Själv var han aldrig rädd för att jobba och hugga i. När Åke 
kom upp i åren, överlät han firman på sonen Stefan och dottern 
Marianne, men fortsatte själv att jobba. Han hämtade bilar, pres-
sade bilar och plockade sopor. Det hände att han fick visa sitt 
körkort när han var och hämtade bilar. Folk trodde nämligen inte 
på att han var så gammal som han var. Själv sa han att det berod-
de på att han aldrig hade stressat. ”Jag har producerat, men aldrig 
jagat”, som han uttryckte det.

Åkes var pigg ända fram till de sista månaderna. Hans recept 
på att hålla sig frisk var att hålla sig ifrån allt vad mediciner heter.

– På slutet var jag med honom på sjukhuset och läkaren fråga-
de vilka mediciner han åt, berättar sonen Stefan Åkesson. ”Inga”, 
sa Åke. ”Men du är ju 94 år, du måste väl äta mediciner”, sa läka-
ren och trodde honom inte. Han fick ett långt liv utan sjukdomar, 
det är ganska fantastiskt. 

Två av SBRs grundare har avlidit under sommaren. 
   Sten Edström och Åke Åkesson var båda med  

och bildade förbundet 1961. 

Av: Agneta Trägårdh

De sista  
SBR-veteranerna

Med Sten Ed-
ström och Åke 
Åkesson för-
svinner de sista 
bildemonterar-
na som var med 
och bildade 
SBR. Här är de 
på förbundets 
40-årsjubileum.
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DET BÖRJADE MED att några bildemonterare träf-
fades och bytte erfarenheter. Intresset var stort 
och fler och fler anslöt sig. Så småningom föddes 
tanken på att bilda ett branschförbund. 

Åke Åkesson och Sten Edström var med från 
början. Båda satt också i SBRs styrelse under 
många år. Åke var ordförande 1968–1973 och 
Sten blev kvar i styrelsen i 16 år.

Mycket av arbetet i förbundet på den tiden 
bestod av att hitta nya medlemmar och bygga 
upp ett nätverk. Det handlade också om att rensa 
upp bland de mindre seriösa aktörerna under en 

tid när det inte krävdes någon auktorisation för 
att få bedriva bildemontering.

Båda två arbetade hårt under alla år och ingen 
av dem hade någon tanke på att pensionera sig 
när de fyllde 65. Åke körde lastbilen och hämta-
de skrotbilar fram till 90 års ålder. ”Min kropp 
skulle inte klara av att gå i pension”, förklarade 
han i en intervju i den här tidningen 2009. ”Man 
måste röra på kroppen”.

Sten gick upp 04.45 varje morgon och kom 
hem först klockan 21 på kvällen. Det fortsatte 
han med fram till dess han fyllde 86 år.
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Vi gör det tillsammans.

Anslutna bilåtervinnare arbetar 
aktivt för att minska fordonens 
negativa påverkan på miljön.

Frihet
- att välja objekt
- att välja tidpunkt
- att handla hos oss och                              
andra

Obligatorisk
- Närvaro vid den årliga 
bowlingturneringen
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Bonus för SBR's medlemmar! 500 kr extra per ton hela 
2018. Ring oss idag!
-Fria batterilådor.
-Fri transport.
-Betalt direkt.

Alltid Sveriges bästa deal på blybatterier. Kontaktinformation
info@batteripengar.se
010-58 55 00
Batteripengar drivs av Human Factor ABWWW.BATTERIPENGAR.SE

”Utbildningen för fordons-
tekniker behöver förändras”
VERKSTADSFÖRETAGARNA och Sveriges 
Fordonsverkstäders Förening vill förändra 
gymnasieutbildningen för fordonstekniker.

Verkstadsföretagarna (VF) och Sveriges 
Fordonsverkstäder (SFVF) har under 
våren och sommaren redovisat och disku-
terat beredningsförslagen från Skolverket. 
Vi har också en expertgrupp som ”boll-
plank” och råd för våra viktiga frågor inom 
det Nationella programrådet.

Våra styrelser (SFVF och VF) ser kom-
petensfrågor och personalförsörjning som 
två av de absolut viktigaste framtidsfrå-
gorna då det handlar om företagens över-
levnad och utveckling.

Vi har tidigare i många sammanhang 
lyft fram nödvändigheten av ett radikalt 
nytänkande inom fordonsutbildningen. 
Skillnaden mellan kunskapskraven i Gy 
2011 och dagens behov och morgonda-
gens är extremt stort. Det innebär att hela 
utbildningskedjan, alltifrån fordonsutbild-
ningen i skolan till företagens kompetens 
vid APL, snabbt måste förnyas för att 
kunna behålla kundernas och myndighe-
ternas förtroende och öka vår kvalitet. 

Vår bransch har hela tiden krav på sig 
från politiker och myndigheter på att öka 
kvalitet och miljöhänsyn. 

FÖR ATT ÖKA reparationskvaliteten jobbar 
både SFVF och VF oavbrutet med att 
implementera nya obligatoriska kontroll-
system, nationella och Europaanpassade. 

Verkstadsföretagarna och SFVF har 
verkstäder för ett flertal olika fordonstyper 
och våra medlemmar har i punktform 
skickat in allmänna krav på nya eller revi-
derade kurser till Skolverket.

Det myndigheten kallar för egenvärde 
med flera yrkesutgångar kallar vi för en 
nödvändig utveckling av nya yrken som 
redan nu praktiskt existerar på våra verk-
stadsföretag. Vi vill ge Skolverket en stor 

eloge som äntligen tagit fram ett bered-
ningsförslag som i grunden påverkar och 
moderniserar synsättet på fordonsbran-
schens snabba teknikutveckling och kravet 
på flexibilitet. 

FÖRSLAGET MED mindre grundpaket stäl-
ler sig VF bakom till 100 procent.  Vi är 
även öppna för att diskutera ett mindre 
grundpaket än det nu föreslagna med flex-
ibla nivåer beroende på yrkesutgångar. 
Kravnivån för anställningsbarhet för olika 
inriktningar eller yrkesutgångar måste få 
utarbetas av vår bransch.

Även om vägen är lång, så tror vi också på 
att kursinnehållet i våra programgemen-
samma ämnen måste moderniseras och 
revideras. Med politikers inställning till att 
höja skatten eller förbjuda dieselbilar och 
alla fossila bränslen, måste vi redan nu för-
bereda oss och planera ett nytt utbildnings-
innehåll på fordon drivna av alternativa för-
nyelsebara bränslen, el eller gas. 

Nya alternativa drivmedel och olika kom-
binationer kommer att kräva nya kunskaper 
inom teknik, säkerhet, miljö, lagar och reg-
ler. En viktig fråga är om den nu tillgängliga 
poängen 2500 under tre år kommer att 
räcka för att bli anställningsbar inom alla 
yrken? Vi är övertygade om att en kompe-
tens motsvarande ingenjör eller tekniker 
kommer att krävas för att kunna serva och 

underhålla våra mest avancerade fordon. 
När en elev börjar i skolan nu kommer elev-
en få arbeta med fordonen som finns om tre 
år. Då uppstår frågan, ska vi förbereda oss 
redan nu eller ignorera och tappa jobben till 
andra aktörer? När distansreparationerna 
kan ske kommer andra aktörer börja pro-
grammera och felsöka fordonen. Därför vill 
SFVF och VF ha ett flexibelt skolsystem 
där nya yrkesutgångar är ett måste beroende 
på den nya tekniken. Vi i VF och SFVF och 
våra engagerade medlemmar måste få vara 
med i utvecklingsarbetet för att hitta rätt 
och relevanta nivåer. 

EN UNDERSÖKNING som VF och SFVF 
har gjort visar att största bristen på kom-
petens idag är el (elektronik, förståelse och 
mätning). Därför måste vi få valbara kur-
ser i elektronik, grunder, mätteknik med 
mera. Det borde finnas separata kurser för 
elektronik och kommunikation (olika 
typer av signaler och mätteknik).

Krav på fortbildning av yrkeslärare är ock-
så en viktig del för att få till en förändring.

Vår undersökning visar också att mjuka 
värden som arbetsmiljö, kundbemötande, 
ekonomiska kunskaper, hälsa, gruppdyna-
mik och företagets krav på vardagsetikett 
och vett också bör ingå i en kursplan. 

Det är viktigt att vi själva inom fordons-
branschen sätter kraven för att kallas 
anställningsbar inom olika yrkesutgångar. 
Verkstadsföretagen måste ges möjlighet 
att ansvara för ”färdigutbildning” till 
anställningsbarhet i de fall eleven inte 
godkänts i alla kurser.  

FÖR VÅRA medlemsföretag som står och 
faller med att ha eller inte få tag på 
anställningsbara medarbetare är det vik-
tigt att få vara med och forma dagens och 
morgondagens tekniker, mekaniker och 
specialister. Vårt behov är NU. ❂

Aktuellt från

NORDISK BILÅTERVINNING 3 · 2018 27

»Det är viktigt att  
vi själva inom for-

donsbranschen sätter 
kraven för att kallas 

anställningsbar inom 
olika yrkesutgångar «

BO ERICSSON, vd
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HEJ, HOPPAS ALLA haft en riktigt skön 
sommar! 

Efter en varm sommar har det nu bli-
vit lite hett i frågan kring bilmålvakter. 

Två olika remisser är just nu ute för 
att inhämta synpunkter från olika 
instanser. Dels finns en remiss med kort 
varsel, som handlar om att kommuner-
na ska kunna söka ekonomisk ersätt-
ning för kostnader i samband med 
omhändertagande av målvaktsbilar, 
såsom kostnader för att flytta, ställa upp 
och skrota dessa bilar. Bidraget för dessa 
kostnader som föreslås är upp till 5 000 
kronor per bil. BIL Sweden kommer att 
svara mycket kortfattat och bifalla för-
slaget, då detta är ett förslag i linje med 
den fråga vi har drivit tillsammans med 
Stena Recycling, Håll Sverige Rent, 
LRF, SBR med flera. Förslaget innebär 
kortfattat att stat och kommuner ska 
kunna få ersättning för omhänderta-
gande av dumpade fordon. 

https://www.regeringen.se/remis-
ser/2018/06/remiss-av-forordning- 
om-stod-till-kommuner-for-kostna-
der-avseende-flyttning-uppstall-
ning-och-skrotning-av-vissa-fordon/

DESSUTOM FINNS en remiss som hand-
lar om att se över lagstiftningen kring 
fordonsmålvakter, remiss finns ute och 
svar ska lämnas senast 8 november;
https://www.regeringen.se/remis-
ser/2018/08/remiss-av-ds-201833- 
oversyn-av-lagstiftningen-mot-s.k.- 
fordonsmalvakter/

Även på denna, mer omfattande 
remiss, kommer BIL Sweden att svara. 
Vi kan konstatera att det finns en hel 
del bra förslag i remissen. Exempelvis:

• Man föreslår att registreringsförfaran-
det av ägare till bil bör ses över i en ny 
separat utredning, för att få ett system 
som innebär en mer noggrann kontroll 
av personens identitet.
• Om det för ett fordon finns obetalda 
felparkeringsavgifter på över  
5 000 kronor så 
ska fordonet 
beläggas med 
användningsför-
bud. 
• Polisen ska ock-
så få utökade 
möjligheter att 
ingripa mot mål-
vaktsfordon, till 
exempel att kun-
na besluta att 
skrota fordon av 
ringa värde.  Även 
detta föreslås ses 
över i en separat 
utredning. 
Uppställningstiden för omhändertagna 
fordon som idag är 3 månader bör för-
kortas. Att förvara dessa bilar kostar 
mycket pengar. Det innebär också att 
bilen kan skrotas snabbare.

ARBETET MED FRÅGAN kring hur man 
ska finansiera omhändertagandet av 
dumpade bilar kommer att fortsätta 
under hösten tillsammans med Stena 
Recycling, SBR med flera, där i synner-

het förstnämnda remissen ovan är gläd-
jande!

En annan fråga som vi arbetar med, 
är att justera vissa saker i rapporterings-
systemet. Berg & Ström jobbar med ett 
antal punkter i rapporteringssystemet. 
Än så länge har inga justeringar direkt 

påverkat användarna av systemet. Det 
kommer under hösten att städas bland 
mottagare i systemet, när detta görs 
kommer mer information att förmedlas. 
Flera av mottagarna verkar ha fel kon-
taktuppgifter i systemet, se gärna över 
era mottagares uppgifter och be motta-
garna hålla sina profiler uppdaterade.  

Varma hälsningar 
/Åsa och Anna

Hett i frågan om bilmålvakter

 ANNA HENSTEDT, 
miljöansvarig

ÅSA EKENGREN,
teknisk samordnare
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» Uppställningstiden för  
omhändertagna fordon som idag  

är 3 månader bör förkortas « 

Framtidens återvinning  
kräver nya investeringar

Aktuellt från
ANDERS SVERKMAN, branschansvarig elv
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NY TEKNIK, nya material och nya affärs-
modeller innebär många utmaningar för 
framtidens bilåtervinning. I Stena 
Recycling gör vi därför omfattande 
investeringar i ny kunskap och i nya 
processer i återvinningsledet för att 
möta de behov som finns. Ett tydligt 
exempel är den extremt snabba utveck-
lingen avseende el- och hybridbilar och 
därmed de stora framtida volymer av 
litium jon-batterier som kommer att 
behöva återvinnas. Här dröjer det länge 
innan volymerna av batterier i återvin-
ningsledet egentligen motiverar de stora 
investeringar som krävs för att kunna 
återvinna batterierna på ett effektivt 
sätt. Trots det behöver bil- och batteri-
producenter och alla vi andra intressen-
ter redan nu känna trygghet i att det 
utvecklas processer som gör det möjligt 
att återvinna så mycket som möjligt av 
materialet i litium jon-batterierna. 
Stena Recycling satsar därför på att 
utveckla teknik och lösningar som gör 
det möjligt att både förlänga livet på 
batterierna, när de inte längre har till-
räcklig kapacitet för att fungera i 
bilarna, och att återvinna materialet i 
batterierna när de har tjänat ut. När vi 
gör de här satsningarna så har vi under 
ett antal år varit delaktiga i olika forsk-
ningsprojekt både här i Sverige och 
internationellt och vi fortsätter att satsa 
resurser på forsknings- och samarbets-
projekt framöver. För det krävs samar-
bete för att få fram de bästa lösningarna.

ÅTERVINNINGEN AV STÖRRE plastdetal-
jer från bilarna är ett annat exempel där 
det behövs nya lösningar. Över tiden 

har det gjorts försök att utveckla effek-
tiva logistik- och återvinningslösningar 
och vi fortsätter från Stenas sida att 
bidra i forskningsprojekt inom det här 
området. En gemensam nämnare i de 
här utvecklingsprojekten är att de byg-
ger på samarbeten mellan forskning och 
näringsliv och de bygger också på sam-
arbeten mellan olika branscher. Det är 
bilproducenter, bildemonterare och vi i 
Stena Recycling, som tillsammans med 
forskarna kan bidra med erfarenheter 
som gör att nya idéer och lösningar kan 
prövas. För att lösningarna ska kunna 
förverkligas behövs uthållighet, nytän-
kande och fortsatt samarbete. 

Det behövs också nya lösningar för 
att finansiera framtidens återvinnings-
teknik och Stena Metallkoncernen har 
nu för första gången gett ut en grön 
företagsobligation. Syftet är att finan-

siera och refinansiera nya återvinnings-
processer i Stena Nordic Recycling 
Center i Halmstad. Det är många inves-
terare som har en grön och hållbar profil 
och som därför attraheras av den här 
typen av hållbara investeringar.  Belop-
pet är 800 miljoner kronor och fler än 
35 investerare var med i transaktionen. 
Pengarna är öronmärkta för hållbara 
investeringar i Stena Nordic Recycling 
Center, som är en unik anläggning där 
vi samlar teknik och kunskap för att 
stärka vår egen och våra kunders roll i 
den cirkulära ekonomin. Ny teknik 
installeras löpande för att följa med 
industrins snabba utveckling och för att 
möta kundernas krav på att återvinna så 
mycket material som möjligt. 

Vi återför råvaror av hög kvalitet som 
används i tillverkningen av nya produk-
ter runt om i världen och bland annat 
levererar vi idag cirka 130 000 ton åter-
vunna metaller per år från anläggning-
en. Utvecklingen här är också avgörande 
för att vi i Stena Recycling, i samspel 
med medlemmarna i Bilretur, ska kunna 
leva upp till kravet att 95 procent av 
bilarnas vikt ska återvinnas. ❂
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https://www.regeringen.se/remisser/2018/06/remiss-av-forordning-om-stod-till-kommuner-for-kostnader-avseende-flyttning-uppstallning-och-skrotning-av-vissa-fordon/
https://www.regeringen.se/remisser/2018/06/remiss-av-forordning-om-stod-till-kommuner-for-kostnader-avseende-flyttning-uppstallning-och-skrotning-av-vissa-fordon/
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https://www.regeringen.se/remisser/2018/06/remiss-av-forordning-om-stod-till-kommuner-for-kostnader-avseende-flyttning-uppstallning-och-skrotning-av-vissa-fordon/
https://www.regeringen.se/remisser/2018/08/remiss-av-ds-201833-oversyn-av-lagstiftningen-mot-s.k.-fordonsmalvakter/
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www.haggs.se  0652-56 50 00

VI SKROTAR INGA BILAR 
– VI ÅTERVINNER DEM

Älska din bil och  
värna om miljön.

Vi hjälper dig hitta rätt bildel till rätt pris, med garanti!

Kontakta oss på 0612-124 20 eller www.ådalens.se

Stort utbud av begagnade originaldelar.
Stor chans att du hittar delen som du söker.
Hållbarhet i fokus under hela arbetsprocessen.

     Skogstorp 402 • 311 91 Falkenberg  • 0346-71 45 80 •  info@waltersbil.se • www.waltersbil.se

0510-170 66          0520- 47 26 25

LIDKÖPING – TROLLHÄTTAN

Vi tar hand om  
Er slutkörda bil 

Certifierad
 

www.hurvabildemontering.se
Mejerivägen 10, 291 94 Eslöv • 0413-310 01 Ommavägen 9   

275 33 Sjöbo   Sweden

Beg. bil- och husvagnsdelar
Stor sortering

Märkesdemontering

www.autodemontering.se 
AUTODEMONTERING TT AB

Grossist sedan 1982
Se vårt unika sortiment på www.galwin.se

Nya Bildelar

Styrenhet/Ballast för 
xenonstrålkastare.

Vi har nu styrenheter 
till de flesta modeller, 
och till riktigt bra 
priser.

MILJÖ ARBETSMILJÖ

KVALITET AVFALL

ENERGI

HÅLLBARHET

Konsulttjänster och utbildningar 
inom följande områden:

www.rsmco.se

Försäljning och service
SE: +46 (0)35 10 95 15
NO: +47 918 12 331www.olanders.nu

• ATEX Certifierad
• Underhållsfri
• Luftdriven
• Enkel att fylla och tömma

Denna utrustning besparar 
både tid och utgifter

• 200 liter olja
• 800 liter absorbent
• 1000 liter farligt avfall
= extra arbete och kostnader

Spillsug för bildemontering

Vi är SBRs samarbetspartner och erbjuder 
medlemsföretagen marknadens bästa försäkringsskydd

Kontakta oss när det gäller era försäkringar

Tel: 026-61 41 00 
E-post: magasin@soderbergpartners.se

Företagsförsäkring

Green Parts garanti

Gruppförsäkring

Motorfordonsförsäkring

Bastborregatan 3, 021-18 14 20
Öppet: Vardagar 08.00-17.00, Lunchstängt 12.00-13.00

www.hedbergsbilskrot.se

En del av

BILDELAR DÄCKVERKSTAD
Märkesdemontering för

Bastborregatan 3, Västerås • 021 18 14 20 
Öppet: Vardagar 8-17, lunchstängt 12-13

www.hedbergsbilskrot.se

En del av

BILDELAR DÄCKVERKSTAD
Märkesdemontering för

Bastborregatan 3, Västerås • 021 18 14 20 
Öppet: Vardagar 8-17, lunchstängt 12-13

www.hedbergsbilskrot.se

BEG–BILDELAR DÄCKVERKSTAD
Över 50.000 bildelar i lager till fl ertal bilmodeller.

Märkesdemontering för

Din bilskrot på nätet

www.skrotabilen.se

Vi erbjuder hämtning och återvinning av
bilar i större delen av Sverige. Bilen 
hämtas hos dig och transporteras till 
en Bilretur ansluten bilåtervinning. 
Busenkelt

Återvinn din bil på ett miljöklokt sätt!

Hur många fler skäl behöver du 
för att gå med i SBR?
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Blå= PMS 286  
Gul= PMS Yellow
Grön= PMS 376

Blå= C 100 M 66
Gul= Y 100
Grön=C 50 Y 100

Branschförbund sedan 1961

1. Låga fraktkostnader
2. Lägre försäkringskostnader
3. Låga certifieringskostnader
4. Låga utbildningskostnader
5. Låga inköpskostnader av däck
6. Låga inköpskostnader av Diesel
7. Juridisk hjälp

Tillsammans med vår traditionella verksamhet ger  
ett medlemskap i ditt branschförbund många fördelar.
Mer information på vår hemsida www.sbrservice.se.
Ring 08-701 63 70 eller maila till info@sbrservice.se,  
så besvarar vi frågorna.
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Nytt från      Danmark

JBORGE MADSEN
direktor, dansk autogenbruk

EFTER AT VESTRE LANDSRET i fjor gav vort 
medlem, Sjelle Autogenbrug, medhold i, at 
dele udtaget af biler indkøbt fra private, 
nok var omfattet af brugtmomsordningen, 
så står det nu tilbage at afgøre, om det 
samme gælder for biler købt fra for-
sikringsselskaber. Det er blevet til en 
højestretssag, hvor vores medlem nu ikke 
længere står alene. Både vi, de danske kar-
rosserireparatører, organisationen for de 

uafhængige danske reparatører i Dansk 
Bilbrancheråd og vores hovedorganisation 
for små og mellemstore virksomheder, 
SMVdanmark, er indtrådt som medvir-
kende parter i vores medlems sag mod det 
danske skatteministerium.

MEN SKATTEMINISTERIET vil ikke give sig, 
og skriftudvekslingen fortsætter, selv om vi 
alle havde ventet en dom sidst i august.

Brugtmomsordningen kendes også som 
fortjenstmargenordningen og betyder, at 
sælger kun skal svare moms af sin fortje-
neste ved videresalg af brugte genstande. ❂

DET LIGNEDE et selvmål af rang, da Ford 
Motor Co. i Danmark i forsommeren lan-
cerede en kampagne, hvorunder man adva-
rede imod brugte eller alternative dele ved 
bilreparation.

»Flere forsikringsselskaber beder auto-
værkstederne om at benytte uoriginale eller 
brugte dele ved reparation af en skade, og 
det kan have konsekvenser for sikkerheden 
og bilens garanti,«  skrev Ford blandt 
andet.

FORD HENVISTE BLANDT andet til en rap-
port udarbejdet af den danske organisation 
for karrosserireparatører, SKAD. Tidligere 
på året offentliggjorde SKAD en test af 
seks konkrete alternative karrosseridele, 
hvoriblandt nogle af delene på en række 
punkter ikke levede op til fabrikskravene.

»Ford henviste til en rapport, der 
udelukkende omhandlede et antal dele til 

helt konkrete bilmodeller, og som ikke 
kan bruges til at betegne nye, alternative 
dele som generelt af dårlig kvalitet. Heru-
dover blander man æbler og pærer, da 
SKAD-rapporten slet ikke omhandlede 
brugte dele,« fastslår direktør i DAG, 
Børge Madsen, der fandt god anledning 
til offentligt at drille den danske 
importør:

» FORDS KRITIK indebærer i princippet 
også, at man ikke stoler på kvaliteten af 
sine egne reservedele, idet en reservedel jo 
er brugt, så snart den fabriksnye bil passe-
rer ud over forhandlerens kantstenen,« lød 
det fra DAG.

Kritik fra både DAG og andre dele af 
branchen fik senere den danske Ford-im-
portør til at præcisere, at kritikken udeluk-
kende gjaldt alternative dele, der ikke 
levede op til fabriksforskrifterne. ❂

DAG har tidligere underholdt vore nordiske læsere med den 
langstrakte sag om det danske skattevæsens afvisning af, at 
EU’s brugtmomsregler også gælder for reservedele.

Slutter den sag aldrig – ?

Den danske Ford-importør undsiger sine egne reservedele.

Ford scorer selvmål i Danmark

Pudsigt nok er DAG’s egen direktionsvogn af mærket Ford – forsynet med en relevant 
nummerplade naturligvis.

DEN BEDSTE - måske den eneste - måde at 
sikre efterlevelse af EU-regler på er ved at 
løfte dem op i en forordning. For mens et 
EU-direktiv er til fri fortolkning i medlem-
slandene, så skal ordlyden i en EU-forord-
ning indarbejdes direkte i den nationale 
lovgivning.

Således svarer DAG i et rundspørge fra 
et specialudvalg under den danske Miljø-
styrelse. Specialudvalget er nedsat for at 
undersøge, hvordan man styrker indførel-

sen og håndhævelsen af EU-regler i Dan-
mark. For autogenbrugernes vedkommen-
de er det naturligvis særligt skrotningsdi-
rektivet, også kaldet 2000/53/EF, der har 
interesse.

»VI HAR SVARET på baggrund af de erfa-
ringer, vi både har draget i Danmark og i 
samarbejdet i vores internationale organisa-
tion, EGARA. Her hører vi jo fra Kommis-
sionen, at det kniber med medlemslandenes 

indrapportering af data om skrotning af 
udtjente køretøjer, ligesom der stadig her-
sker forskellige tolkninger af begrebet affald 
fra land til land. Reglerne om dokumenta-
tion for import og eksport er heller ikke 
ens,« uddyber Børge Madsen, direktør i 
Dansk Autogenbrug.

Herudover har en rapport offentliggjort 
af EU-Kommissionen i december i fjor 
påvist, at det skaber problemer for regelef-
terlevelsen, at begreber defineres forskelligt 
fra det ene EU-regelsæt til det andet.

»SÅ FÅ STYR på begreberne og vælg de reg-
ler ud, som I synes, er vigtigst, og sæt dem 
ind i en forordning,« lyder opfordringen fra 
DAG.

Et eksempel på, at det kan lykkes, er de 
nye fælles typegodkendelsesregler i EU. 
Typegodkendelsesreglerne foreskriver 
blandt andet konkrete krav til bilernes 
forurening.

»Her er netop tale om et direktiv, der nu 
har fået status som forordning, fordi politi-
kerne var enige om, at bilfabrikanterne bare 
SKAL efterleve emissionskravene,« fortæl-
ler Børge Madsen.

DAG bakker fuldt op om, at skrotnings-
direktivet skal efterleves. da det har konse-
kvenser både for miljøet og lovlydige 
virksomheders konkurrenceevne, når der 
bliver snydt på vægtskålen. ❂

FORORDNING FREM FOR DIREKTIV
En EU-forordning er direkte bindende for medlemslandene. Så brug en forordning, hvis I vil sikre 
efterlevelse af affalds- og skrotningsregler, lyder det fra DAG til danske politikere.
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Det skjer mye bra 
innovasjon på 
barnerommene ...

Siste stopp - Ny start.

– Bilbransjens eget returselskapwww.autoretur.no Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy
Autoretur - Miljøregnskap 2017, Miljørapport 2017

... men også daglig hos våre 3 hovedoperatører, våre  140 
biloppsamlingsplasser og våre 11 fragmenteringsverk 

Vi fi nner stadig nye metoder for å gjenvinne mer og mer av materialene i kasserte 
kjøretøy. Vi gjenvinner mikrofragmenter som tidligere ble deponert, vi gjenvinner mer 
og mer plastmaterialer fra bilene i tillegg til så å si alt metall fra alle kasserte kjøretøy. 
Norge er fremst i verden på gjenvinning av høyenergibatterier fra el- og hybridbiler. 
Organisasjonen vår er allerede rigget for å gjenvinne disse batteritypene. 
Derfor oppnår vi myndighetenes krav om å gjenvinne 95 prosent av bilen din.  
Totalt ble 97,2% av bilen din gjenvunnet  i 2017. Alle vinner på gjenvinning.

NBF HAR FÅTT ansvaret for utredningen 
av fremtidens utdanning av personell som 
skal vurdere status på høyenergibatterier. 
Utdanningen tar sikte på å gi personell i 
1. linje kompetanse til å fastslå om høy-
energibatteriene er skadet eller om de 
kan videreselges. Kurset blir antageligvis 
gjennomført over 2 til 3 dager. Det blir 
mest sannsynlig personell fra bilim-

portørene som selger elbiler som avhol-
der kursene. I tillegg vil antageligvis et 
svensk firma bistå i undervisningsoppleg-
get. Arbeidsgruppen som ledes av gene-
ralsekretær NBF består av alle for-
sikrings-selskaper, FNO, vegvesenet, 
DSB, alle bilimportørene som selger elbi-
ler (i alt 11), Batteriretur AS, BIL, Auto-
retur og Norges Bilbransjeforbund. 

ARBEIDSGRUPPEN VIL HA et kursopplegg 
klart før jul 2018. Det vil bli sendt ut en 
egen informasjon om dette når kurset er 
klart. Vi anser det som svært viktig å få 
dette opplæringsprogrammet på plass så 
raskt som mulig. Det vil kunne medføre 
viktig og verdifullt mer salg av kompo-
nenter fra el-biler i fremtiden. ❂

Utredning av utdanningsordning

→

Ledare      Norge

JAN MOLBERG
generalsekretaer nbf
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Norge

NORGES STØRSTE
BILDEMONTERING

Bjørnstadmyra 5, 1712 Grålum  |   Tlf.: 69 12 72 22  |   www.obd.no  |   salg@obd.no

75.000
bildeler på lager

Mer enn

PROGNOSEN FOR BILSALGET i 2018 er satt til 157 700 personbi-
ler, og innebærer at vi også i år vil få et høyt bilsalg. Det er all 
grunn til å tro at salget av nullutslippsbiler vil fortsette å øke 
også i 2018, ettersom det kommer flere modeller som både har 
lengre rekkevidde, passer inn i familiesegmentet og vil ligge på 
et prisnivå som passer for flere.

I 2017 ble det registrert  33 080 nullutslippsbiler, det er 20,9 
prosent av nybilsalget. I tillegg til de nye nullutslippsbilene ble 
det bruktimportert 8 559 personbiler med nullutslipp i 2017, 
mange av dem så godt som helt nye. Det betyr at den norske 
personbilbestanden økte med mer enn 41 000 nullutslippsbiler i 
2017. Videre ble det også registrert 917 nye og bruktimporterte 
elektriske varebiler i fjor.

HVIS VEKSTEN I salg av nye nullutslippsbiler blir slik vi tror, 
betyr det at andelen nye registrerte nullutslippsbiler i 2018 vil 
ligge på anslagsvis 25 prosent av det totale salget av nye person-
biler. Da vil Norge fortsatt være helt i toppsjiktet i verden hva 

gjelder salg av nullutslippsbiler i forhold til totalt bilsalg. 
 Av en samlet norsk bilpark på rundt 2,7 millioner personbi-

ler, utgjør rene elbiler drøyt 5 prosent, snaut 150 000 personbi-
ler. ❂

SALGET AV NYE personbiler gikk så det suste i 2017. Til sam-
men ble det registrert 158 650 nye personbiler, som gjør 2017 
til det tredje største salgsåret i historien. Av disse var 33 080 
nullutslippsbiler. Salget av dieselbiler fortsetter å falle.

Bare i 1986 og 1985 har nybilsalget i Norge vært større, da 
med henholdsvis  167 352 og 159 079 solgte nye personbiler.

Økningen i antall solgte personbiler er på 2,6 prosent i for-
hold til 2016. ❂

MEDLEMSFORDELER FOR NBF MEDLEMMER

 • NBF har rammeavtaler med forsikringsselskaper,  
kjøp av forsikringsbiler.

 • Lavere kostnader for forsikringer gjennom SMB tjenester.
 • Store rabatter på innkjøp av forbruksvarer.  

Fordelsgruppen Norge.
 • Levering av katalysatorer gjennom NBFs Servicekontor. 

De beste priser, fritt avhentet, oppgjør med en gang.
 • Tilgang på juridisk assistanse gjennom NBF og NHO.
 • Tilgang til søkebasen NBF bildeler.no. NBF database.
 • Rabattavtaler med Wurth, Veng, Hellanor og Kredinor.
 • Rabattavtale på kjøp av kraft gjennom Trønder Energi.
 • Meget stor rabatt på frakt, gjennom Shenker.
 • I tillegg oppdateringer fra sekretariatet og mulighet  

til å delta på kurser og konferanser.

Mere opplysninger om disse avtalene får dere ved å  
klikke på samarbeidspartenes logoer på vår nettside. 
Linker til de forskjellige samarbeidspartnere vil da vises.
 
Interesse i medlemskap i NBF, Norges Biloppsamleres 
forening. www.biloppsamlerne.com 

Ring 22522943 eller 90803509  
e post: jan.molberg@biloppsamlerne.com.

FOKUS PÅ DET grønne skiftet, strengere krav til utslipp og 
avgifter er trolig blant hovedårsakene til at salget av dieselbi-
ler fortsetter å falle. I 2017 hadde 23,1 prosent av alle nyre-
gistrerte personbiler dieselmotor, mens tallet for 2016 var 
30,8 prosent. Det er verdt å huske på at for bare fem år siden, 
i 2012, var dieselandelen på mer enn 64 prosent, så 
utviklingen av mer miljøvennlig drivstoff har gått svært fort. 

I DAG ER de fleste elbiler som kommer til bildemonteringsbe-
driftene skadde kondemnerte elbiler. Om få år kommer det 
store mengder elbiler som skal vrakes. Det er viktig å være 
forberedt på dette skiftet. Utdanning av medarbeidere til å 
håndtere de nye bilen er viktig. Det er også viktig å planlegge/
legge om for salg av brukte bildeler fra  elbiler. Alt dette kre-
ver nytenkning. ❂

Salg av nullutslippsbiler 
skyter fart

Salg av diesel-
biler faller

Tredje største bil-
salgsåret i historien
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THE WASTE PACKAGE was published in 
June and has the focus of all that are invol-
ved in ELV processing. Some topics are 
about electrics in vehicles and splitting up 
waste from ELV’s to other Directives than 
the ELV Directive or about future technical 
and legal (ownwership) development. But 
we also see some room for improvement of 
the ELV Directive itself. At least we are 
happy to see some problems are adressed 
now that we already distilled some year sago.

THE ELV DIRECTIVE
The Directive itself is not really wrong. We 
stated this many times before. The biggest 
problems related to the ELV Directive are 
about implementation and national enfor-
cement. The weak points of the Directive 
itself are:
• The Directive is not direct working, it 
must be implemented in national legisla-
tion;
• PRE scemes are voluntary, so in many 
countries this means not all ELV’s are 
covered in the recycling reports;
• The base for the Directive to cover all 
vehicles lies in good registration systems, 
which is outside the scope of DG Environ-
ment. It depends on registration systems 
which are taken care op by DG Move. And 
for some reasons national authorities do not 
want to put effort in this, despite it may be 
good for fighting fraude and financial inco-
me. Now we still miss almost 5 million 
ELV’s annually and EGARA thinks this 
number may be much higher as many ELV’s 
are registered as exported or suspended cars.

REPORTS
We are happy to see that national recycling 
reports need to be more precise and detailed 
and be compared to the national situation. 

This means member states need to give info 
about their actual carpark and mutations like 
new registrations and export too. We see too 
many vehicles disappearing from systems 
with unknown whereabouts. This is not good 
for the environment, it means unfair compe-
tition from illegals to ATF’s and reports give 
a false image about a country’s situation.

BATTERIES
As EGARA we contributed to the consul-
tation about the Battery Directive. Our 
focus is on H/EV (Hybrid/Electrical 
Vehicles) batteries. The current Directive is 
obsolete and our opinion is that legislation 
needs to be more flexible in order not to 
become counter productive when new 
techniques appear. It also needs to enable 
the entrepreneur himself to take measures 
for handling, processing and storing goods 
that fulfill safety and environmental requi-
rements without being driven into expensi-
ve products or unnecessary certification. 
We see no problem in dealing with 2 
Directives where it concerns H/EV’s as it 
hasn’t been for lead/acid batteries also.

ELECTRICS
We have our reservations towards electrics 
and WEEE legislation. For now there are 
no real benefits or easy possibilities to take 
out car electronics for recycling. Financially 
the outcome is negative, Environmentally, 
we think more research needs to be done. If 
certain substances become really scarce, the 
value will go up and the market will do it’s 
job, in that case there’s no need for targets 
about electronics in legislation. If the situa-
tion turns out to be different, we will 
reconsider this view. Apart from the Direc-
tive where electrics are taken care of, we 
think this also needs to be dynamic legisla-

tion, so it can move along with future tech-
niques and developments.

PLASTICS
The EC is focusing on plastics, also on car 
plastics. We think the reuse of car plastics 
starts with design for recycling. This means 
we need to know what plastic is used where, 
or better: plastics should be just one kind, 
big and easy to remove. The problem 
however is that virgin plastics are so cheap 
that taking plastics out of ELV’s, the return 
transport and processing will never be chea-
per. Also the plastics quality goes down eve-
ry cycle. We see possibilities in other use of 
plastics like functioning as reductor at the 
blast furnaces, as plastics contain a high 
amount of carbon. Of course taking off big 
parts to get a mono stream that can be 
recycled will be done, if the labour is cove-
red. But that would take recycling funds as 
plastics as a material are not profitable yet.

TARGETS
Generally we think targets need to be rea-
listic. And they need to be described care-
fully. We see to often that different countri-
es use different definitions or simply adjust 
definitions to reach targets. Sometimes 
reaching targets mean high costs with little 
or no real benefits for environment. We are 
not aganist targets, but if targets only mean 
window dressing, we are better off with 
directions or simple enforcement.

INSIGHT 
But all in all we (EGARA) think analysing 
ELV matters on this scale is a good thing 
and will give insight for many years in the 
future also. Discussing the items will pro-
bably reveil more than we can oversee just 
now. ❂

Inside    Egara❂

Article Waste Package
HENK JAN NIX 

general secretary i egara 

I ständig utveckling ...

Fenix 5 är framtiden och är installerat 
hos fl er än 60 bildemonteringsföretag och 
används på över 700 arbetsstationer

Hjärtat i hela det system 
som gör att du som bildemonterare 
har hundraprocentig kontroll och 
att dina kunder snabbt och enkelt 

hittar delarna de söker är den 
centrala databasen Orion. Systemet säkerställer 

realtidssynkronisering med 
andra bildemonterare, 
aktuell försäljning etc.

Dessutom möjliggör tekniken 
en lång rad nya verktyg och tjänster 

som underlättar din vardag 
och ökar effektiviteten och 

därmed lönsamheten 
i din verksamhet.

Berg&Ström
System AB

Kontakta oss på 0141-702 10 
eller www.fenix5.se

Vi utvecklar kundanpassade datasystem 
för företag med speciella önskemål!

Ett medlemsägt företag



www.laga.se

Till verkstadsägare  
som vill jobba MiljöSmart:

Använd Begagnade originalbildelar och erbjud dina 
kunder en reparationslösning till lägre kostnad.
 
Vi kallar det för en Värdeanpassad reparation. 

Begagnade  
original  bildelar.
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